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La grip

La paraula grip deriva del francès grippe (r) 
que significa agafar. Grippe és allò que li agafa 
o ataca a un. El terme grippe deriva al seu torn 
del terme suísalemany grüppe, que significa aju-
pir-se, arraulir-se, tremolar de fred, trobar-se ma-
lament. S’utilitza en castellà des del segle XIX. 
Es coneix també com a influenza, paraula italia-
na derivada del llatí influentia amb el significat de 
fluir cap a dins. A l’edat mitjana es pensava que 
un fluid intangible, procedent dels astres, podia 
afectar a l’home i produir-li malaltia. El vocable 
italià influenza feia referència a qualsevol brot de 
malaltia atribuït a la influència dels astres i, més 
endavant, a la influència que una persona exer-
cia sobre una altra quan li contagiava una malal-
tia. El 1743, quan allò que els italians van ano-
menar una influenza di catarro (un brot epidèmic 
de constipat) es va propagar per tot Europa, la 
malaltia es va conèixer en anglès simplement 
com influenza, igual que en castellà, o en la seva 
forma abreujada flu.

La grip és una malaltia infecciosa produïda 
pel virus influenza o de la grip, un virus RNA de 
cadena simple que pertany a la família dels or-
tomixovirus. N’hi ha tres tipus: l’A, el B i el C. 
L’A és el més agressiu, les aus aquàtiques sal-
vatges són els hostes naturals dels seus sub-
tipus, provocant la grip aviària. Set d’aquests 
subtipus poden afectar també a l’home. El virus 
B és menys agressiu i freqüent que l’A i infecta 
quasi exclusivament a l’home. El C és el menys 
freqüent i afecta a l’home i al porc.

En l’embolcall que recobreix el virus de la grip 
es troben dues proteïnes, l’hemaglutinina (HA) i 
la neuraminidasa (NA), responsables de la seva 
acció antigènica, originant la producció d’anti-
cossos. Els virus es transmeten per l’aire a tra-
vés de les microgotes expulsades per la persona 
infectada en tossir, parlar o esternudar i arriben 
a l’epiteli o capa que recobreix l’arbre respira-
tori. A l’àcid siàlic present en la membrana de 
les cèl·lules epitelials s’adhereix el virus a través 
de l’hemaglutinina de la seva superfície i descàr-
rega el material genètic a l’interior de la cèl·lula 
per replicar-se i formar noves partícules víriques. 
Aquestes partícules emergeixen recobertes 
d’àcid siàlic, que és dissolt per la neuraminida-
sa, permetent així que infecten a altres cèl·lules.

Tant l’hemaglutinina com la neuraminidasa 
poden patir petits canvis deguts a mutacions 
puntuals del genoma del virus que, si se sumen, 
arriben a produir un virus irreconeixible per als 
anticossos que s’hagueren format prèviament 
en la població. Aquests canvis afecten tant al vi-

rus tipus A com al B i són els responsables de la 
producció de les epidèmies. En el virus tipus A 
es poden originar canvis majors com a resultat 
de recombinacions de gens procedents de dos 
virus diferents que infecten una mateixa cèl·lula. 
Es produeix així un virus totalment nou, capaç 
de produir una pandèmia. Tots aquests canvis 
originen una gran variabilitat de virus i dificulten 
l’obtenció de vacunes eficaces.

Es desconeix l’origen del virus de la grip. En-
cara que és probable que la malaltia s’adquirira 
a través dels porcs o els ànecs fa milers d’anys, 
no hi ha una evidència clara de la seua propa-
gació humana fins a l’Edat Mitjana a Europa. Al 
començament del segle XX es va pensar que la 
causa de la malaltia era un bacteri anomenat Ha-
emophilus influenzae, però prompte es va veu-
re que tan sols era responsable d’una infecció 
secundària que de vegades apareix en el malalt 
amb grip a causa de la baixada de les defenses. 
Les tècniques desenvolupades per la bacteriolo-
gia no servien per identificar els virus, ja que no 
creixen en medis de cultiu artificials.

El 1930, un investigador de l’Institut Rocke-
feller a Princeton, Richard Shope, va aïllar per 
primera vegada un virus de la grip en els porcs, 
mentre que l’aïllament en l’home es va aconse-
guir en 1933 per part dels investigadors britànics 
Patrick Laidlaw, Wilson Smith i Christopher 
Andrew. Per a mantenir el virus viu va caldre 
infectar animals a partir de l’obtingut en el ma-
lalt mitjançant un tampó de cotó introduït en la 
gola. Es va utilitzar primer el furó i posteriorment, 
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Recreació del virus de la grip. Les estructures en roig i en blau 
representen la neuraminidasa i l’hemaglutinina.
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ratolins. En 1935, Wilson Smith va comprovar 
que el virus de la grip podia créixer en ous de 
gallina fertilitzats, igual que s’havia demostrat 
amb altres virus tres anys abans. La investigació 
es va simplificar en no dependre exclusivament 
d’animals de laboratori i va possibilitar avenços 
en l’obtenció d’una vacuna antigripal. Els pri-
mers assajos es van realitzar entre 1936 i 1938 
de la mà de Joseph Stokes, de la Universitat 
de Pennsylvania, amb pocs resultats.

Durant la Segona Guerra Mundial, el Pen-
tàgon va rebre l’encàrrec de desenvolupar una 
vacuna. En va elaborar una formada per tres so-
ques diferents del virus i la va provar en un grup 
de persones triades a l’atzar, mentre que alho-
ra altre grup de control rebia un placebo, cosa 
que va suposar l’inici del tipus d’assaig conegut 
com a “doble cec”. En 1943 aquesta vacuna va 
proporcionar bons resultats en la prevenció de 
la grip i es va administrar als soldats nord-ame-
ricans fins a 1945, any en què es va concedir la 
llicència de fabricació a diversos laboratoris i la 
vacuna va poder arribar a la població civil. Des 
de llavors s’han fabricant anualment diferents 
vacunes l’eficàcia de les quals contra la grip de-
pèn de la selecció de soques que les componen, 
de manera que puguen oferir la major immunitat 
davant les múltiples variants del virus que circu-
len a tot el món.

La grip segueix un patró estacional i pot pre-
sentar-se en forma d’epidèmies o pandèmies, 
en les quals l’epidèmia, produïda per un nou vi-
rus gripal de soca A, avança fins afectar tot el 
planeta pel fet que la població no té immunitat 
prèvia en ser un virus nou i la seua capacitat 
de transmissió, elevada. En zones temperades 
es presenta anualment a la tardor i l’hivern. La 
primera pandèmia de grip de la qual es té un 
registre detallat començà el 1580 a Àsia i es va 
estendre arreu del món. Les pandèmies es van 
succeir en els segles següents, sent les més 
conegudes les denominades com a grip russa 

(1889-1890), grip espanyola (1918-1919), grip 
asiàtica (1957-1958), grip de Hong Kong (1968-
1969) i grip A (H1N1) (2009-2010). Les diferents 
soques del virus de la grip s’anomenen i classi-
fiquen en funció del tipus de virus, l’origen geo-
gràfic, el nombre de la soca, l’any d’aïllament i 
el subtipus segons l’estructura d’hemaglutinina 
i neuraminidasa. Per exemple, la soca respon-
sable de la pandèmia originada a Hong-Kong el 
1968 es denomina A/Hong-Kong/1/68/H3N2.

La pandèmia de 1918-1919 va ser la més im-
portant de l’última centúria pel nombre de morts 
que va ocasionar (quasi cinc vegades més que 
les produïdes per la Primera Guerra Mundial) i va 
constituir la crisi epidèmica més greu del segle 
XX. Es calcula que el nombre de víctimes va ser 
superior als 30 milions, encara que alguns autors 
parlen fins i tot d’entre 50 i 100 milions, 270 000 
d’elles a Espanya. La taxa de mortalitat entre els 
infectats va ser molt alta, per sobre del 2,5%, en 
comparació a menys del 0,1% en altres epidè-
mies de grip. Segons diverses estimacions, un 
terç de la població mundial (500 milions de per-
sones) va contreure la infecció. Amb variacions 
segons la localització geogràfica, es van produir 
tres brots: el primer, a la primavera de 1918, el 
segon, a la tardor del mateix any i el tercer, en els 
primers mesos de 1919. Al contrari del que sol 
passar en les epidèmies de grip, el grup d’edat 
més afectat va ser el dels joves entre 20 i 40 
anys, potser per la hiperreactivitat del seu sis-
tema immunològic, seguit per nens menors d’1 
any. L’elevada incidència en la població activa va 
influir greument en l’economia, afectada ja per la 
Primera Guerra Mundial que acabava de finalit-
zar i va ocasionar una profunda repercussió so-
cial. No hi ha unanimitat sobre la distribució per 
sexes, encara que alguns autors parlen d’una 
mortalitat global superior a l’home i un predomini 
de la dona en alguns grups d’edat. Va ser espe-
cialment greu en les embarassades i puèrperes 
i es va observar una major vulnerabilitat en els 
nascuts durant els anys de la pandèmia.

Quant al seu origen, el qualificatiu d’espanyo-
la donat a aquesta pandèmia per la premsa eu-
ropea de l’època no respon a la realitat. Espanya 
romania com a país neutral durant la Primera 
Guerra Mundial, per la qual cosa no existia cen-
sura militar a les notícies difoses per la premsa i 

Es desconeix l’origen del 
virus de la grip. Encara 
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a través dels porcs 
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d’anys, no hi ha una 
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encara que la grip havia aparegut en els països 
bel·ligerants del nostre entorn, es va silenciar 
per no desmoralitzar les tropes fins al seu inici 
a Madrid al mes de maig. Diferents autors han 
localitzat l’origen de la pandèmia a Amèrica, Xina 
i Rússia, encara que el més probable és que ho 
fes en Funston, Kansas, en un campament mi-
litar nord-americà on es va donar el primer cas 
el 4 de març de 1918. La malaltia es va difondre 
amb rapidesa des del Mitjà Oest cap a la costa 
Est del país amb el moviment de les tropes i va 
passar a Europa amb l’enviament de soldats per 
donar suport als països aliats. L’1 d’abril es van 
registrar els primers casos en territori europeu, 
en els aquarteraments de les tropes america-
nes a les ciutats franceses de Bordeus i Brest. 
Des d’allà, la malaltia es va estendre per tot el 
món per les principals vies de transport. Només 
llocs molt aïllats van escapar de la grip, com 
l’illa de Santa Helena, on no van atracar vaixells 
durant la pandèmia. El curt període d’incubació 
d’aquesta infecció, la transmissió per via respira-
tòria, els grans desplaçaments humans a causa 
de la guerra i els efectes d’aquesta última van 
afavorir la ràpida difusió de la grip.

S’ha atribuït a diversos factors la gravetat 
d’aquesta pandèmia: l’amuntegament dels sol-
dats en els campaments i transports, l’escasse-
tat d’aliments, la manca d’higiene en els habi-
tatges, de recursos humans i materials, d’una 
adequada normativa sanitària, de mesures de 
salut pública apropiades, sense oblidar la manca 
de mitjans profilàctics i terapèutics eficaços con-
tra la grip i les seues complicacions bacterianes, 
en no comptar ni amb vacunes ni tampoc amb 
antibiòtics. Els diversos autors que han estudiat 
la pandèmia no es posen d’acord sobre el paper 
jugat pel virus de la grip i les seues complicaci-
ons en la seva elevada mortalitat. Mentre que 
per a alguns les infeccions bacterianes associa-
des serien les responsables, per a altres ho seria 
el seu agent etiològic, un virus del tipus A el ge-
noma del qual s’ha pogut seqüenciar completa-
ment a partir de mostres de teixit pulmonar con-
gelat procedent de víctimes de la grip de 1918 
enterrades en el gel àrtic. Recents investigacions 
sustenten la hipòtesi que aquest virus pandèmic 
conté soques del virus de la grip aviària i és l’an-
cestre comú dels virus de la grip porcina H1N1 
clàssica, tant en l’home com en el porc.

Conèixer l’estructura genètica dels virus de 
la grip que poden ser mortals és imprescindi-
ble per intentar prevenir les pandèmies huma-
nes. A partir dels atemptats de l’11 de setembre 
de 2001, la grip, inclosa la soca pandèmica de 
1918, s’ha considerat com una potencial arma 
biològica. Segons l’opinió de la nord-americana 
Nancy Cox, directora de la Secció de Grip del 
CDC (Centres per al Control i la Prevenció de 
Malalties), “el món no està preparat per a l’apa-
rició d’un virus de la grip altament transmissible i 
patogen per a l’home. Sincerament, no crec que 
ho estiga fins que no tinguem una vacuna uni-
versal que protegisca contra totes les soques”, 
cosa que, en aquest moment, no sembla al nos-
tre abast.

La policia de Seatle portava màscares en la epidèmia de la grip de 
1918.

Hospital militar de emergència durant l’epidèmia de Grip, Camp 
Funston, Kansas, EUA. (National Museum of Health and Medicine, 
Armed Forces Institute of Pathology, Washington, D.D., EUA).

Durant la pandèmia, l’auditori municipal de Oakland fou utilitzat com 
a hospital.

Vinyeta de Manuel Tovar Siles publicada el 26/10/1918 a l’Heraldo 
de Madrid.
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